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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W NAMYSŁOWIE
„Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę nam wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, naszej
gminy oraz mądrego korzystania z daru wolności w osiąganiu wspólnych celów” – powiedział Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Namysłowie.
11 listopada każdego roku w
Namysłowie obchodzony jest bardzo
uroczyście. W 95. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
tradycyjnie odprawiona została msza
św. w Kościele pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Namysłowie w intencji
Ojczyzny i Kombatantów. Następnie
ulicami miasta przemaszerowały
poczty sztandarowe, delegacje szkół,
organizacji kombatanckich i
najważniejszych instytucji w mieście.
W pochodzie uczestniczyli m.in.
Burmistrz Namysłowa - Krzysztof
Kuchczyński, Zastępca Burmistrza
Namysłowa - Andrzej Galla, Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie –
Sławomir Hinborch, Radni Rady
Miejskiej w Namysłowie, a także Poczty sztandarowe przy namysłowskim ratuszu
przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Namysłowie, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz mieszkańcy gminy. Pod tablicą poświęconą Państwu Podziemnemu i
Armii Krajowej, znajdującej się na wschodniej ścianie Ratusza oraz pod kamieniem przy ulicy Pocztowej, na której znajduje się
tablica poświęcona Pamięci Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Namysłowskiej, złożono kwiaty i zapalono znicze,
czcząc pamięć poległych.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie zgromadzonych przywitał Dyrektor NOK – Adam
Zając, a następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. - Wolność otrzymana za darmo bywa niedoceniana i źle
wykorzystywana. Dziś niemodne są słowa – Ojczyzna i patriotyzm. Flagi biało-czerwone częściej zdobią stadiony sportowe niż okna
naszych domów w święta państwowe. Warto więc, przynajmniej dziś, w Święto Niepodległości, przypomnieć co jest fundamentem
wolnej Polski. Nie pozwólmy, by istotę
Aktorzy z Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie
wolności i niepodległości przypominały
na scenie NOK
tylko groby bohaterów. Dziś musimy dbać o
p a m i ę ć n a s z y c h p r z o d k ó w, k t ó r z y
wywalczyli dla nas wolną Polskę, trzeba
pielęgnować naszą polskość, nasze piękne
tradycje narodowe – apelował Burmistrz
Namysłowa Krzysztof Kuchczyński. Słowa
wdzięczności skierował następnie do
Kombatantów - świadków historii, którzy
mieli swój udział w tym wielkim zbiorowym
zrywie, wiodącym do wolności.

źródło: A.Tomczyk

Patriotycznym akcentem uroczystości był występ artystyczny uczniów
Gimnazjum nr 2 w Namysłowie. Wzruszający program przygotowała nauczycielka –
Małgorzata Górniak wraz z uczniami, którzy należą do Szkolnego Koła Teatralnego.
Podczas widowiska zaprezentowano fragmenty m.in. "Krzyżaków" Henryka
Sienkiewicza, "Żale Sarmaty" Franciszka Karpińskiego, "Maraton" Kornela Ujejskiego
czy "Narodzie mój" oraz "Mazowsze" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, "Ojczyzny"
Jana Kasprowicza, "Mury" Jacka Kaczmarskiego, a także Litanię J. Wójtowicza "Nie
pragnę wcale byś była wielka". Całość była oparta na dramacie Stanisława
Wyspiańskiego "Wesele". Podniosłą atmosferę stworzył podkład muzyczny, do
którego wykorzystano muzykę m.in. z filmu "Człowiek, który został papieżem",
"Marzenie" Stefana Szumana czy "Etiudę rewolucyjną" Fryderyka Chopina i wiele
innych.
JG
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10 LAT FABRYKI VELUX
W NAMYSŁOWIE

VELUX aktywnie uczestniczy w życiu regionu. Jest członkiem
Klubu 150 – zrzeszającego najlepsze firmy na Opolszczyźnie.
Inicjatywa ta ma na celu rozwój przedsiębiorstw i regionu.
Szefowie opolskich firm dzielą się doświadczeniem, organizują
też wykłady otwarte dla studentów. Od wielu lat, dzięki środkom z
Fundacji Pracowniczej, VELUX wspiera również rozwój
lokalnych instytucji, takich jak szkoły czy przedszkola.
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięci
wstęgi w nowej hali produkcyjnej przez Dyrektora fabryki „Velux”
w Namysłowie – Artura Wołoszyna, Burmistrza Namysłowa –
Krzysztofa Kuchczyńskiego, Starostę powiatu namysłowskiego –
Juliana Kruszyńskiego oraz Wojewodę Opolskiego – Ryszarda
Wilczyńskiego. Następnie zaproszeni goście zostali
oprowadzeni po fabryce. Mieli okazję zobaczyć jak wygląda
produkcja okien, jak również porozmawiać z pracownikami i
wysłuchać ich opinii. Kolejnym punktem uroczystości była
konferencja prowadzona przez Dyrektora Artura Wołoszyna, po
której nastąpiły gratulacje i przemówienia gości.
JG

25 października br. odbyła się uroczystość z okazji
10-lecia jednego z najprężniej rozwijających się zakładów
produkcyjnych w Namysłowie i jednego z największych
pracodawców w województwie opolskim - fabryki VELUX w
Namysłowie.

POLSKA PO 1918 ROKU
Droga do odrodzenia się państwa polskiego po odzyskaniu
niepodległości nie była łatwa. Odbudowa administracji państwa i
stworzenie godnych warunków życia jego obywateli była dużym
wyzwaniem. Dekret mianujący pierwszego premiera niepodległej
Polski – Ignacego Daszyńskiego, podkreślił potrzebę stworzenia
rządu w oparciu o wybitne, niezależne od przekonań politycznych
siły fachowe i nadanie rządowi charakteru prowizorycznego, tj.
nieposiadającego kompetencji do wprowadzenia głębokich
zmian społecznych, które uchwalić mógł tylko sejm
ustawodawczy. Daszyński jednak po kilku dniach tworzenia
rządu zrzekł się swojej funkcji. Zastąpił go inny członek partii
socjalistycznej Galicji - Jędrzej Moraczewski. Gabinet
Moraczewskiego przygotował i ogłosił ordynację wyborczą sejmu
ustawodawczego, opartą na pięcioprzymiotnikowym,
powszechnym prawie wyborczym przy zupełnym
równouprawnieniu kobiet oraz szereg innych dekretów.
Przed konsolidacją piętrzyły się jednak trudności wynikające
z chaosu politycznego i społecznego. Podstawowym problemem
II Rzeczypospolitej Polskiej był brak spójności w ramach samego
społeczeństwa polskiego. Ludność wywodziła się z terenów
trzech byłych zaborów, które przez ponad stulecie stanowiły
tereny różnych państw i ustawodawstw. Społeczeństwo w
zaborze pruskim przyzwyczajone było do posłuszeństwa prawu,
w Galicji do większej swobody życia politycznego, w Królestwie
Kongresowym - do liczenia głównie na własne siły. Trudnością
były też różnice pomiędzy mniejszościami narodowymi, które
stanowiły znaczą część społeczeństwa Polski. Osób
określających się jako Polacy było ok. 68,9%, Ukraińców - 13,9%,
Żydów - 8,7%, Białorusinów - 3,1%, a Niemców - 2,3%. Około
75% ludności Polski mieszkało na wsi, której największymi
problemami była bieda i przeludnienie.
Polska scena polityczna również była miejscem silnych
konfliktów. Czołowe partie polityczne – Polska Partia
Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Narodowa
Demokracja prezentowały diametralnie różne wizje polityki
państwa.
Katastrofalnie przedstawiała się także sytuacja
gospodarcza w kraju. Skutki przeżyć wojennych i okupacyjnych
najdotkliwiej dały się odczuć na terenie byłego Królestwa
Kongresowego - zniszczone warsztaty pracy, zwłaszcza fabryki i
koleje. Początki wielkiej wojny pozbawiły tę połać kraju głównych
narzędzi rozwoju jej polityki ekonomicznej - kopalni węgla, które
jako położone nad samą granicą, pierwsze wpadły w ręce państw
centralnych. Od sierpnia 1915 r., tj. od zajęcia Warszawy, życie
przemysłowe zamarło tam całkowicie. Fabryki, jeżeli
niezniszczone przez działania wojenne, stały bezczynnie
pozbawione surowców i maszyn. Ludność robotnicza bez
zarobku i chleba dosłownie wymierała z głodu. Wskutek

fot. KPP Namysłów

Produkcja okien ruszyła w Namysłowie 10 lat temu. W
ubiegłym roku zakończyła się największa w historii fabryki
inwestycja, dzięki której zmodernizowano zakład i uruchomiono
produkcję nowej generacji okien VELUX. Wzrosło również
zatrudnienie.
Na terenie fabryki znajduje się 9 hal produkcyjnomagazynowych, w których wytwarzane są okna drewnianopoliuretanowe oraz kołnierze aluminiowe. Mieści się tu również
centrum dystrybucji okien VELUX na rynek polski i europejski.
Łączna powierzchnia produkcyjno-magazynowa to 61 tys. m2.
Obroty spółki produkcyjnej NB Polska Sp. z o. o., obejmującej
fabryki w Namysłowie i Gnieźnie, wyniosły w 2012 roku 629 mln zł
i był to wynik lepszy o 3,5 proc. w porównaniu do roku
poprzedniego.
W ubiegłym roku w Namysłowie ruszyła produkcja nowej
generacji okien VELUX, co było związane z największą w historii
firmy inwestycją w polskie fabryki. Jej wartość to 200 mln zł, z
czego aż 60 proc. ulokowano w woj. opolskim. „Blisko 80 proc.
maszyn zostało wymienionych lub zmodernizowanych,
wybudowaliśmy również halę o powierzchni 6 tys. m2, gdzie
znajdują się dwie nowe linie produkcyjne. Dzięki temu jesteśmy
nowoczesnym i bardziej konkurencyjnym zakładem,
wytwarzającym nowe okna, które lepiej doświetlają wnętrza i są
bardziej energooszczędne” – mówi Artur Wołoszyn, dyrektor
fabryki w Namysłowie.
W związku z inwestycją zwiększono zatrudnienie o 100
osób, między innymi specjalistów i managerów do zarządzania
produkcją. Obecnie w fabryce w Namysłowie pracuje 770 osób.
VELUX jest znaczącym i cenionym pracodawcą w regionie.
Każdy z pracowników, zarówno biurowych jak i produkcyjnych,
ma zapewniony bogaty pakiet socjalny, w tym: prywatną opiekę
medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatne zajęcia sportowe,
jak również możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu
doskonalenia umiejętności zawodowych czy kursach języka
angielskiego.
Firma przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa
pracy i od kilku lat prowadzi działania mające na celu
ograniczenie ilości wypadków przy pracy do zera. Dba również o
jakość i innowacyjne rozwiązania, zarówno w procesie
produkcyjnym jak i zarządzaniu. W październiku br., podczas
Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN, fabryka VELUX
w Namysłowie otrzymała tytuł „wiodącego przedsiębiorstwa we
wdrażaniu procesów ciągłego doskonalenia”. „Nagroda ta jest
uhonorowaniem wysiłków, jakie codziennie wkładamy w
doskonalenie procesów zarządzania w naszej firmie oraz wpisuje
się bezpośrednio w wartości, którymi żyje VELUX” – powiedział
dyrektor fabryki Artur Wołoszyn.
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SPOTKANIE Z PROFESOREM
STANISŁAWEM NICIEJĄ

długoletniej wojny olbrzymie obszary, we wschodnich zwłaszcza
częściach kraju, leżały odłogiem. Wiosną 1921 r. odnotowano w
Polsce nieuprawianych 1213000 ha nieruchomości rolnych czyli
ok. 8 % całej ówczesnej powierzchni uprawnej. Sprowadzone
przez wojsko epidemie chorób zakaźnych, w tym tyfusu,
pogrążały coraz większą liczbę osób cywilnych, a gruźlica
znajdowała sobie podatny grunt w źle odżywionych,
wycieńczonych organizmach dziecięcych i młodocianych.
Trudności, z którymi przyszło zmierzyć się odradzającej się
Polsce przedstawiały się katastrofalnie. Pomimo to w okresie
dwudziestolecia międzywojennego powstały liczne dzieła
literackie, np. proza debiutującego wówczas Witolda
Gombrowicza. W tym czasie rodziły się podstawy administracji
państwa, powołano liczne organy administracji rządowej i
samorządowej, wydano liczne akty normatywne, a niektóre z nich
stały się fundamentem dzisiejszego systemu prawnego.
JG

5 listopada br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją, połączone
z promocją najnowszego filmu o historii uzdrowisk
kresowych II RP oraz promocją III tomu „Kresowej
Antlantydy”.

A TO HISTORIA…
STAROSTA NAMYSŁOWSKI
BARTŁOMIEJ VON DOBSCHÜTZ (1568-1637)
Bartłomiej von Dobschütz urodził
się 19 stycznia 1568 roku we
Wrocławiu, gdzie też zmarł 8 stycznia
1637 roku. Był ziemianinem i bogatym
kupcem oraz starszym rady miejskiej
we Wrocławiu i namysłowskim
starostą ziemskim.
Bartłomiej był przedstawicielem
starego, śląskiego rodu
szlacheckiego. Był synem ziemianina,
kupca i ławnika Mikołaja von
Dobschütz (zm. 1583) oraz
Małgorzaty Bach von Bachschütz
(1531-1600). Bartłomiej von Dobschütz wziął ślub ze swoją
pierwszą żoną Rosiną Fenzl von Feyeregg (1571-1621) 7
lutego 1590 roku we wrocławskim kościele św. Elżbiety.
Rosina była córką Wawrzyńca Fenzl von Feyeregg z
Gdańska, potomka sławnej norymberskiej rodziny kupieckiej
Fenzl, i Jadwigi von Hörnig. Po śmierci Rosiny Bartłomiej
ożenił się 14 listopada 1628 roku z Barbarą Runtzler von
Kroppitz (1583-1657), córką Joachima Runtzler von Kroppitz i
Ludmiły Gfug von Gossendorf. Jego brat, Adam von
Dobschütz (1558-1624), był starostą ziemskim księstwa
wrocławskiego.
Dobschütz, posiadał około 1593 roku dom we Wrocławiu.
Co najmniej od 1605 roku był właścicielem obszernych dóbr
ziemskich w powiecie wrocławskim. Od tego czasu pojawia
się w licznych dokumentach jako pożyczkodawca. W roku
1611, kiedy jego starszy brat Adam został starostą ziemskim
księstwa wrocławskiego, Bartłomieja wybrano jako członka
rady miejskiej we Wrocławiu, w której zasiadał do śmierci w
1637 roku. Od około 1626 roku został także starszym
wrocławskiej rady. W tym samym czasie, od 1611 roku był
także starszym rady miejskiej w Namysłowie i namysłowskim
starostą ziemskim. Osiągnął niezwykle wysoką pozycję w
kręgach związanych z dworem cesarskim. W czasie wojny
trzydziestoletniej wchodził do grona najściślejszych doradców
cesarskich („Sechser-Gremium”), i został przedstawicielem
Ferdynanda II Habsburga w radzie miejskiej i na wrocławskim
dworze.
dr Bartłomiej Stawiarski
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KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
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Podczas spotkania sala widowiskowa NOK była pełna.
Mieszkańcy Namysłowa z niecierpliwością czekali na
prezentację kolejnego tomu opowieści o miastach kresowych.
Wśród nich obecni byli m.in.: Burmistrz Namysłowa – Krzysztof
Kuchczyński, Zastępca Burmistrza Namysłowa – Andrzej Galla,
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Namysłowie – Adam Lupa. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć
bohaterów „Kresowej Antlantydy” – Jarosława Iwanyszczuka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a zarazem
Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich w Namysłowie oraz Wiceprezesa TMLiKPW –
Arkadiusza Oleksaka.
III tom „Kresowej Antlantydy” poświęcony jest m.in. takim
miastom kresowym jak Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, Kałusz i
Abacja. Prof. Stanisław Nicieja opisuje w swej książce czasy
niespełnionego dzieciństwa, śpuścizny materialnej i duchowej,
ludzi znanych z historii, literatury, a także tych zapamiętanych
tylko przez najbliższych. – Każdy człowiek tworzy swoją historię.
Każdy z nas pozostawi po sobie jakąś cząstkę siebie, zapisaną
na zdjęciach czy choćby w pamięci potomnych – powiedział prof.
Nicieja podczas spotkania w mieszkańcami Namysłowa. Pisarz
wiedzę o Kresach czerpie z rozmaitych źródeł: archiwów,
muzeów, kościołów, odwiedza cmentarze, kupuje stare
pocztówki i zdjęcia na „pchlich targach”, ale przede wszystkim z
ludzkiej rozmowy i stałych kontaktów z Kresowianami. Czytelnicy
w książce prof. Niciei znajdują bardzo dużo zdjęć i ilustracji wraz z
opisami. Pochodzą one z własnych zasobów Profesora,
gromadzonych przez Niego przez trzydzieści lat. – Opisujcie
swoje zdjęcia! Zdjęcie bez opisu nie ma żadnej wartości – apeluje
profesor Nicieja. Mirosław Maciorowski w „Gazecie Wyborczej”
określił dzieło Profesora, jako „kresowy almanach, encyklopedia,
słownik biograficzny, etnograficzny zbiór mitów i legend, i w
końcu zbiór anegdot i ciekawostek”. Podczas spotkania pisarz
wytłumaczył, dlaczego swoją książkę zatytułował „Kresowa
Atlantyda”. Antlantyda to mityczna kraina, która miała być
miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji, a zniszczona została
przez kataklizmy i ślad po niej zaginął. Podobnie z powierzchni
Ziemi zniknęły niektóre miejsca, które opisuje autor w swej
książce miejsca, po których dziś nie ma już śladu. Na przykład
zbocza gór pod Zaleszczykami, na których kiedyś istniało ok. 150
ha winnic, które za czasów administracji Związku Radzieckiego
kazano wyciąć. Dziś nie ma po nich śladu.
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Jednym z nauczycieli słynnej szkoły sadowniczej w
Zaleszczykach był Emilian Iwanyszczuk, który po wojnie
zamieszkał w Namysłowie. Prof. Nicieja opisuje bohatera swojej
ksiązki jako cenionego ogrodnika, zarządzającego dużymi
gospodarstwami w Horoszowej pod Zaleszczykami i w
Borszczowie. Po wojnie, gdy wraz z rodziną zamieszkał w
Namysłowie, nadal zajmował się uprawą ziemi, był szanowanym
argonomem. Nicieja w książce wspomina także o Jego żonie
Adeli oraz synach - Jarosławie i Romanie.
Profesor w „Kresowej Atlantydzie” podkreślił więź, która
nawiązała się między mieszkańcami Zaleszczyk i Namysłowa, a
także stale pielęgnowaną tradycję szkoły sadowniczej w
Zaleszczykach. O przyjacielskie kontakty pomiędzy miastami
dbają przede wszystkim członkowie Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Namysłowie Jarosław Iwanyszczuk i Arkadiusz Oleksak, a także nauczyciele
Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie.
JG

Energią w choroby
Roman Mączka - wielkopolski uzdrowiciel - pomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz
do tysięcy osób, które przekonały się o jego niezwykłych zdolnościach! Jego seanse
wywołują ciepło, mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę w cierpieniu. „Seanse
prowadzone przez Pana Romana mają nadzwyczajne działanie, pozwalają znosić ból,
jak również w przypadkach uznanych za nieuleczalne nieoczekiwanie przywracać
zdrowie”.
Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku. Ukończył specjalistyczne kursy oraz
zdobył dokument potwierdzający jego naturalne predyspozycje i siłę biomagnetyczną.
Posiada Certyfikaty Klasy Międzynarodowej. Certyfikaty są dostępne do wglądu na
stronie Centrum Terapii Naturalnej Echo www.echomed.pl.
Świadectwem niezwykłej mocy są relacje ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie nowotwór płuc, rokowania lekarzy
były bardzo złe, nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej sytuacji zwróciłem się
do Pana Romana, po kilku wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba zaczęła
ustępować, dziś jestem całkowicie uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować. W
skutek wypadku przed wielu laty- miałam wtedy wstrząs mózgu- nieustannie bolała
mnie głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej dokuczliwe, czasami mdlałam z ich
powodu. Mój los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z pomocy bioenergoterapeuty
Pana Mączki. Już po jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle zaczęły ustępować. Dziś
mogę normalnie funkcjonować i żyć bez bólu-Beata G. z Zamościa.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem
dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by poczuć gdzie powinien odblokować
przepływ energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet najdrobniejsze zaburzenia
pracy organizmu nie pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu schorzeń nerek
pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy,
astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu oddechowego. Pomaga w
chorobach oczu, uszu, nosa i gardła, kołatania serca, skoków
ciśnienia. Dzięki energii Romana Mączki znikają guzy,
torbiele, mięśniaki oraz kamienie nerkowe i żółciowe.

NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY
DLA OSP SMARCHOWICE ŚLĄSKIE
Gmina Namysłów zakupiła samochód specjalistyczno pożarniczy typu lekkiego o wartości 45 tys. zł na rzecz OSP
Smarchowice Śląskie. Uroczyste przekazanie wozu odbyło
się 12 października br.

Najbliższe terminy:

3 grudnia 2013 r.
17 grudnia 2013 r.
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami: (77) 464 78 23 oraz 605 080 061

reklama płatna

Namysłowski Ośrodek Kultury,
Pl. Powstańców Śląskich 2

źródło: Angelika Korzeniowska
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Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.30 mszą św. w
zabytkowym Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Smarchowicach Śląskich, którą odprawił Ks. Proboszcz Daniel
Baranowski, a kazanie wygłosił Ks. Jan Kurcoń. Dalsza część
uroczystości odbyła się na placu przed remizą strażacką, gdzie
dokonano oficjalnego przekazania samochodu pożarniczego.
Uroczystość poprowadził Prezes OSP Smarchowice Śląskie –
Janusz Słowik. Burmistrz Namysłowa – Krzysztof Kuchczyński
w swym przemówieniu zwrócił uwagę na dużą ilość jednostek
OSP w Gminie Namysłów – jest ich aż 11. Podkreślił
jednocześnie znaczenie jednostek ochotniczej straży pożarnej oprócz czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców, są także
ważnymi ośrodkami życia kulturalnego każdego sołectwa.
Pomimo pojawiających się różnych poglądów, Burmistrz stoi na
stanowisku, że nie wolno rezygnować z tak ważnych dla lokalnej
społeczności instytucji, jakimi są jednostki OSP.
W uroczystości udział wzięli także: Zastępca Burmistrza
Namysłowa – Andrzej Galla, Prezes Zarządu Miejsko –
Gminnego OSP Gminy Namysłów – Sławomir Hinborch, Sołtys
Smarchowic Śląskich – Tadeusz Wereszczyński, Honorowy
Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP Gminy Namysłów –
Michał Ilnicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie – Krzysztof Gacek, druhowie z
okolicznych OSP oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.
JG
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DO POWSTANIA MIESZKAŃ
CORAZ BLIŻEJ
Od sierpnia br. trwają roboty budowlane w obiekcie
położonym przy ul. Łączańskiej 11 w Namysłowie – dawnym
biurowcu, który przystosowany zostanie na budynek
mieszkalny.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W SMOGORZOWIE
W połowie września br. ruszyły prace związane z budową
kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. W ramach inwestycji
wykonanych zostanie ok. 7,5 km sieci grawitacyjnej i tłocznej, ok.
4 km przyłączy do budynków oraz 4 przepompownie ścieków.
Zakończenie prac budowlanych planuje się na maj 2015
roku. Wykonawcą robót jest firma Lesław Chort Przedsiębiorstwo
M.U.H. „LECH – INSTAL” z Myśliborzyc.
Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na ponad 3 mln zł, z
czego ponad 1 mln Gmina Namysłów uzyskała w ramach
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”.
Za powstałe utrudnienia, związane z realizacją inwestycji
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz o stosowanie się
do zasad organizacji ruchu, obowiązującej podczas prac
remontowych.
JG/GP

Zgodnie z planem, do końca września 2014 roku w budynku
ma powstać 15 lokali mieszkalnych. Na koniec października br.
stopień zaawansowania robót budowlanych można określić na
ok. 20 %. Wykonano już następujące prace remontowe: izolację
przeciwwilgociową i cieplną ścian fundamentowych, docieplenie
ścian szczytowych i jednej ściany podłużnej, docieplenie
stropodachu, wymianę całkowitą stolarki okiennej, wymianę
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Trwają także roboty
budowlane wewnątrz budynku, tj. przekłucia, murowanie
kominów, murowanie ścian działowych.
Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ok. 890 000,00 zł. 40 %
tej kwoty, tj. 356 000,00 zł Gmina Namysłów uzyskała z programu
finansowego wsparcia w zakresie tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Celem programu, którego obsługa powierzona jest Bankowi
Gospodarstwa Krajowego, jest zwiększenie zasobu lokali oraz
pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób
najuboższych.
JG/WM

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY
W SMOGORZOWIE

BUDOWA CIĄGU
PIESZO–ROWEROWEGO
NAMYSŁÓW – KAMIENNA
Już w połowie grudnia powstanie ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż
drogi krajowej nr 39 Namysłów – Kamienna. Obecnie trwają roboty
przy betonowaniu konstrukcji tunelu nad ciągiem pieszo –
rowerowym. Powstały już dwie ściany pionowe i płyta denna. Do
zakończenia prac budowlanych pozostało wykonanie płyty górnej
tunelu.

Gabinet Prywatny
lek. med. Beata Berger
specjalista chorób wewnętrznych
porady, konsultacje i leczenie
Przyjęcia we wtorki w godz. 13.00- 15.00
w Przychodni „Medyk”
przy ul. Sikorskiego 6, 46-100 Namysłów
rejestracja pod numerem tel. 77 410 03 92.

Dzięki powstającemu tunelowi zwiększone zostanie
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na trasie Namysłów
– Kamienna oraz płynność ruchu drogowego na tym odcinku drogi.
JG/HM
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Z inicjatywy
m i e s z k a ń c ó w
Smogorzowa 12
listopada br. rozpoczął
się kurs komputerowy
dla mieszkańców tej
miejscowości. Bierze w
nim udział 12 osób. W
programie kursu
szczególny nacisk
położony jest na
obsługę Internetu oraz
b a n k o w o ś c i
elektronicznej.
Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej ZPO w
Smogorzowie. Kurs jest bezpłatny. Po jego ukończeniu
uczestnicy, oprócz umiejętności związanych z obsługą
komputera i „surfowania” w Internecie, będą mogli przeprowadzić
za pośrednictwem Internetu takie operacje, jak: sprawdzenie
stanu rachunków, realizację przelewów, założenie lokaty,
sprawdzenie aktualnego oprocentowania. Instruktorami kursu
są: A. Galla oraz pracownicy BS w Namysłowie.
JG

LISTOPAD 2013
PIERWSZE MIEJSCE ZA
„DYPTYK CZERWONY”
KRZYSZTOFA OGONOWSKIEGO

BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA
I KORZYSTANIA Z INTERNETU
Chcesz nauczyć się, jak porozmawiać z rodziną lub
znajomymi za granicą przez komunikator internetowy, zrobić
zakupy, zapłacić rachunki bez wychodzenia z domu? Jeśli tak,
zgłoś się do udziału w nieodpłatnych szkoleniach z obsługi
komputera i internetu, organizowanych przez Gminę Namysłów.
Szkolenie prowadzić będzie Namysłowski Ośrodek Kultury
w świetlicy dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie. Do
końca listopada br. można dokonywać zapisów na kurs pod nr
tel.: 515 183 796 lub osobiście w świetlicy dworca kolejowo
– autobusowego od wtorku do piątku, w godz. 14.00 – 18.00.
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs
decyduje kolejność zgłoszeń.
JG

29 października br. pochodzący z Kowalowic - Krzysztof
Ogonowski zajął pierwsze miejsce w kategorii malarstwa
profesjonalnego w międzynarodowym konkursie malarskim
organizowanym w ramach Międzynarodowego Biennale
Malarskiego we Władywostoku w Rosji za „Dyptyk Czerwony”.
Dyptyk jest częścią cyklu
obrazów pt. „Trzynaście” (na
szczęście) zawierającego
trzynaście obrazów i tekstów
poetyckich w nich zawartych.
Tytuł pierwszego obrazu to
„Proof of love”, a drugiego – „I
was born”. Piosenkę do tekstu
z obrazu żółtego pt. „In exess”
wykonał Michał Szpak.
- Na Międzynarodowe
Biennale Malarskie we
Władywostoku zostałem
zaproszony już wcześniej
przez profesorów
Dalekowschodniej Akademii
Sztuk Pięknych we
Władywostoku – informuje
Krzysztof Ogonowski.
Podczas tego wydarzenia
tradycyjnie odbył się konkurs
na najlepsze obrazy na
biennale. W konkursie
uczestniczyło ponad dwustu
artystów z całego świata, m.in.
z Rosji, USA, Japonii, Chin,
Korei Południowej i krajów
europejskich. Artysta został
także oficjalnie zaproszony na
wystawę swoich prac w Korei
Południowej przez profesora
Kim Dzhesuna.
źródło: K.Ogonowski
Malarstwo Krzysztofa
Ogonowskiego to specyficzne
połączenie obrazu (na ogół są to koncepcje architektoniczne)
oraz własnych tekstów poetyckich. W latach 1995 -2001 artysta,
pod opieką poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej, uczył się
pisarstwa i poezji współczesnej. W 2006 roku artysta ukończył
Architekturę Krajobrazu na SGGW na kierunku Planowanie
Przestrzenne i Urbanistyka, a jednocześnie studiował malarstwo
w katedrze prof. Jana Rilke. Pracą dyplomową Krzysztofa
Ogonowskiego był projekt rewaloryzacji układu ruralistycznego
Kowalowic, który przekazany został Gminie Namysłów.
Krzysztof Ogonowski jest laureatem wielu konkursów
poetyckich, np. w tym roku otrzymał wyróżnienie w
międzynarodowym konkursie im. K.C. Norwida w Pruszkowie, a
także zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „o Laur Jabłoni”
w Grójcu. Jest autorem tekstów piosenek, a także książek pt. „Pokuszenie” i „Parkur. Jest także współautorem licznych,
wyróżnionych projektów architektonicznych, m.in. w Berlinie,
Warszawie, Katowicach (w Muzeum Śląskim) czy Żelazowej Woli
(w Muzeum Fryderyka Chopina). W swojej twórczości inspiruje
się geometryczną teorią strun.
JG

„NOWE PERSPEKTYWY 2”
dla młodzieży w Środowiskowym
Hufcu Pracy w Namysłowie
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie od 1 lipca br.
realizowany jest projekt „Nowe Perspektywy 2”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I PO KL,
Poddziałanie 1.3.3.
Do udziału w
projekcie wyłonione
zostały dwie 10-cio
o s o b o w e g r u p y.
Grupa A składa się z
uczestników ŚHP,
czyli młodzieży
z a g r o ż o n e j
wykluczeniem
społecznym w
wieku 15-17 lat,
zaniedbującej
naukę, zagrożonej
wypadnięciem z
systemu oświaty i tym samym wymagającej natychmiastowego
wsparcia pedagogicznego. Grupę B stanowi młodzież w wieku
18-25 lat, nieucząca się i niepracująca, zagrożona wykluczeniem
społecznym, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a
także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne
nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Obie grupy rozpoczęły udział w projekcie od zajęć
motywacyjnych z doradcą zawodowym, którego zadaniem jest
identyfikacja potrzeb zawodowo – edukacyjnych uczestników. W
dalszej części projektu dla uczestników obu kategorii
przewidziane zostało również indywidualne i grupowe wsparcie
psychologiczne, a także kurs językowy. Ponadto młodsi
beneficjenci projektu wezmą udział w warsztatach
wyrównawczych z wybranych przedmiotów szkolnych oraz
warsztatach informatycznych, a także będą mieli możliwość
zwiedzić m.in. Kraków w ramach integracyjnych zajęć
kreatywnego spędzania czasu. Z kolei starsza młodzież
odbędzie szereg szkoleń i kursów podnoszących ich kwalifikacje
zawodowe: kurs przedsiębiorczości, kurs komputerowy ECDL
START, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs zawodowy,
dopasowany do predyspozycji zawodowych każdego
beneficjenta. Etapem końcowym projektu będzie możliwość
odbycia praktyk zawodowych u pracodawców, w zawodzie
związanym z przebytym kursem.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zakończenie
projektu przewidziano na 30 czerwca 2014 roku.
Koordynator lokalny projektu
Karolina Dobrowolska
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„RAZEM Z PIOSENKĄ”

reprezentowany na spotkaniu przez Prezesa - Jana Drożdża
oraz Skarbnika – Urszulę Łyżniak. Do grupy wyróżnionych
należeli m.in.: Teresa Franaszek, Krystyna Stryjak, Maria
Moćko, Małgorzata Strajch, Antonina Kuchtiak i Barbara
Leszczyńska, a także Józef Zioło i Czesław Kowalczyk oraz
najmłodszy uczestnik „Rowerowego Patrolu” - 10-letni Antoś
Płócieniczak. Ogromnym zaskoczeniem dla „szefowej” grupy
rowerowej - Barbary Leszczyńskiej było wręczenie Jej
specjalnego upominku od wszystkich członków „Patrolu” i
Zarządu PN.
Gościem specjalnym spotkania był Leszek Dąbrowski - szef
Grupy Rowerowej z Kępna, z którą namysłowscy rowerzyści
niedawno nawiązali kontakt. Podczas spotkania omówione
zostały także plany obu grup na przyszły rok, tj. dotyczące
wspólnych wyjazdów rowerowych, zwiedzania pięknej ziemi
namysłowsko-kępińskiej oraz realizacji innych ciekawych form
rekreacji.
Podczas spotkania podsumowano tegoroczne wyjazdy i
wycieczki rowerowe, a także przedstawiono plany na przyszły
rok. Zgodnie podkreślono, że udział oraz uczestnictwo w
wyjazdach organizowanych przez „Rowerowy Patrol” jest
dobrowolny, nic nie kosztuje i każdy chętny może wziąć w nich
udział. – Jeździmy dla zdrowia, przyjemności oraz tzw. frajdy
poznawania i zwiedzania nowych, często mało znanych, miejsc
pięknej ziemi namysłowskiej, a przede wszystkim dla
wspaniałego towarzystwa. Udział w wyjazdach jest także
świetnym sposobem na budowanie koleżeństwa, nawiązywanie
przyjaźni i wymianę doświadczeń nie tylko tych „rowerowych”, ale
również dotyczących spraw osobistych i problemów życia
codziennego – informuje uczestnik „Rowerowego Patrolu”
Czesław Kowalczyk.
JG

26 października br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbył
się VI Gimnazjalny Festiwal Wokalny „Razem z piosenką”.
Impreza zorganizowana została przez Namysłowski
Ośrodek Kultury i Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Namysłowie. Komisja w składzie : Kazimierz Fiała przewodniczący, Grażyna Przybył i Róża Gerlach, przyznała
następujące miejsca:
W kategorii solistów :
1) I miejsce Klaudii Biczysko z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie,
2) II miejsce Patrykowi Dybka z Gimnazjum nr 1 w Namysłowie,
3) III miejsce Magdzie Borys z Gimnazjum w Świerczowie.
W kategorii zespołów :
1) I miejsce zespołowi „Fermata” z Gimnazjum nr 2
w Namysłowie,
2) II miejsce zespołowi „Dominanta” – Gimnazjum nr 1
w Namysłowie.

źródło: NOK

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Wielkie podziękowania dla pani Danuty Okularczyk pomysłodawczyni imprezy, za wykonanie dekoracji i pozyskanie
sponsorów nagród, składają organizatorzy festiwalu.
Nagrody ufundowali: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Namysłów, firma „Dziedzic” Sp. z o.o. w Namysłowie – Producent
Krzeseł Biurowych i Kawiarnianych oraz Namysłowski Ośrodek
Kultury.
JG wg inf. NOK

Członkowie „Rowerowego
Patrolu” – grupy działającej przy
stowarzyszeniu „Porozumienie
Namysłowskie” walczą o poprawę
warunków na trasach, po których
poruszają się rowerzyści i piesi, w tym
matki z wózkami dziecięcymi i osoby
niepełnosprawne.
„Rowerowy patrol” wnioski
zawierające listę miejsc utrudniających bezpieczne poruszanie
się skierował do Gminy Namysłów, Starostwa Powiatowego w
Namysłowie, Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. W
pismach tych dokładnie opisane zostały pozapadane chodniki,
uciążliwe barierki, wysokie krawężniki, brakujące przejścia dla
pieszych. Poruszony został także problem „urwanej” ścieżki
pieszo – rowerowej przy trasie Namysłów – Smarchowice
Wielkie. Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński w
odpowiedzi na złożony wniosek podziękował członkom „Grupy
Rowerowej” za okazane zainteresowanie i podkreślił, że
bezpieczeństwo na gminnych drogach jest dla Niego bardzo
ważne. Dlatego właśnie w ostatnich latach Gmina Namysłów
przeprowadziła przebudowę wielu ulic, kładąc szczególny nacisk
na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu, a w centrum
Namysłowa ograniczenie prędkości do 30 km/h. W trakcie
budowy jest ciąg pieszo - rowerowy przy trasie Namysłów –
Kamienna. Burmistrz zapewnił także, że dołoży wszelkich starań,
by w najbliższych latach przy prowadzonych przebudowach ulic
zadbano o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nadal
prowadzić będzie rozmowy z GDDKiA w Opolu w sprawie
połączenia ścieżek rowerowych na trasie Namysłów –
Smarchowice Wielkie.
B.Leszczyńska

"ROWEROWY PATROL"
ZAKOŃCZYŁ SEZON 2013
26 października br. namysłowska grupa rowerowa
„Rowerowy Patrol”, działająca przy Porozumieniu
Namysłowskim, zakończyła tegoroczny sezon
wycieczkowo-rowerowy uroczystym spotkaniem,
podsumowującym miniony sezon rowerowy.

źródło: Rowerowy Patrol

Wyróżniającym się członkom „Patrolu Rowerowego”
wręczono nagrody, upominki i wyróżnienia w postaci pucharów
ufundowanych przez Zarząd Porozumienia Namysłowskiego,
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„KOLOROWA JESIEŃ” W PRZEDSZKOLU
NR 3 W NAMYSŁOWIE

dzień odbyły się zawody sportowe: zbieranie i toczenie dyń,
wyścigi, biegi z przeszkodami. Wszystkim zajęciom towarzyszyła
radosna atmosfera. Dzięki kilkudniowej pracy z dynią, dzieci
poznały nowe smaki, rozwinęły swoją wyobraźnię i mogły wyrazić
emocje w twórczej pracy. Wszystkim rodzicom bardzo
serdecznie dziękujemy za przyniesienie wielu wspaniałych
gatunków dyni do przedszkola.
Justyna Gorczyńska

TEN DZIEŃ Z PEWNOŚCIĄ
POZOSTANIE NA DŁUGO
W NASZEJ PAMIĘCI...

Jesień uwodzi nas kolorami i zapachami, a stworzenie
jesiennych dekoracji jest znakomitą zabawą dla całej rodziny. W
październiku br. w Przedszkolu nr 3 w Namysłowie odbyły się
warsztaty plastyczne pt. ,,Kolorowa Jesień”. Zadaniem dzieci i
ich rodziców było wykonanie prac plastycznych rożnymi
technikami. Do wykonania prac wykorzystano wytwory przyrody,
np. liście, kasztany, żołędzie, warzywa i owoce, które zostały
zgromadzone przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Rodzice
wykazali się dużą kreatywnością, inwencją twórczą i chęcią do
podejmowania nowych wyzwań. Celem warsztatów było,
rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci i dorosłych oraz
wytworzenie atmosfery twórczego działania i zadowolenia z
uzyskanych efektów. Prace plastyczne do dziś cieszą oczy dzieci
i rodziców.
Justyna Streczeń
Przedszkole nr 3 w Namysłowie

ŚWIĘTO DYNI W PRZEDSZKOLU
W BUKOWIE ŚLĄSKIEJ
Przedszkolaki z Bukowy Śląskiej w dniach 21 - 25
października br. uczestniczyły w obchodach „Święta Dyni”.

Personelowi Oddziału Opieki Paliatywnej
w Namysłowie serdeczne podziękowania za
troskliwą opiekę nad naszym tatą Józefem
Losterem w ostatniej drodze Jego życia składa
Rodzina Losterów

ogłoszenie płatne

8 października br. w rodzinnej atmosferze i blasku
jesiennego słońca w Przedszkolu nr 3 w Namysłowie odbyło się
uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Samo ślubowanie nie
wystarczyło jednak by stać się prawdziwym przedszkolakiem.
Każda grupa musiała ponadto zaśpiewać i zatańczyć swoją
ulubioną piosenkę. To zadanie sprawiło naszym pociechom wiele
radości, a na twarzach rodziców widać było zadowolenie i dumę
ze swoich dzieci, które w piękny sposób zaprezentowały swoje
umiejętności. Po części oficjalnej maluchy zaprosiły rodziców,
babcie, ciocie do wspólnej zabawy.
Gratulujemy rodzicom cudnych pociech, a my cieszymy się
ze wspaniałych wychowanków.
Karolina Uryga
Przedszkole nr 3 w Namysłowie

dojazd do klienta gratis!

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972
9

Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ Namysłów

Nauczyciele wraz z rodzicami przygotowali na każdy dzień
tygodnia inne atrakcje: zajęcia plastyczne i artystyczne,
wykonanie ozdób, lampionów i figurek z różnego rodzaju dyni.
Dzieci słuchały bajek i opowiadań, w których bohaterami były
dynie. Wszystkie dekoracje ozdobiły sale i korytarze
przedszkola. Po zajęciach, dzieci udały się na obiad, podczas
którego podano zupę z dyni. Podopieczni upiekli również ciasto z
dyni, którym częstowano się podczas podwieczorku. W ostatni
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„Święto Pieczonego Ziemniaka”
w Szkole Podstawowej w Kamiennej
Dla uczniów klas I - III
Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Kamiennej
zorganizowano 21 października
b r. w a r s z t a t y z a j ę c i o w e
przebiegające pod hasłem
„Święto Pieczonego
Ziemniaka”. Zajęcia te polegały
na pokazaniu uczniom na czym
polega praca rolnika,
opowiedzeniu o historii ziemniaka i jego sprowadzeniu do Polski
oraz o wyrobach otrzymywanych z ziemniaków.
Zajęcia miały na celu rozwinięcie u uczniów m.in. umiejętności
myślenia przyczynowo – skutkowego, prawidłowego
funkcjonowania w zespole, uczyły posługiwania się poprawną
polszczyzną, a także zachęcały do aktywności fizycznej, dzięki
uczestnictwie dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych.
Zajęcia rozwijały także współpracę pomiędzy dziećmi i ich
rodzicami oraz pozwalały na wykazanie się pomysłowością i
twórczym działaniem.
Warsztaty rozpoczęły się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie
wszystkich uczniów i gości powitała organizatorka imprezy Teresa Hnat - wychowawczyni klasy III. Na zajęcia przybyli nie
tylko uczniowie, ale też ich rodzice, nauczyciele oraz Mieczysław
Studziński – prowadzący gospodarstwo rolne w Rychnowie,
który w ciekawy sposób opowiedział o pracy rolnika. Przyniósł ze
sobą nagrody, które wręczył uczniom za udzielenie poprawnych
odpowiedzi. Rodzice przygotowali dla dzieci poczęstunek w
postaci potraw wykonanych z „bohatera dnia” – ziemniaka. Były
one nie tylko różnorodne ale także bardzo smaczne.
Podczas warsztatów uczniowie poznali historię ziemniaka,
jego popularne nazwy, a także dowiedziały się skąd pochodzi to
warzywo i kto je sprowadził do Polski. Pan Mieczysław Studziński
opowiedział dzieciom o różnych odmianach ziemniaków, a także
o tym, jak kiedyś wyglądało sadzenie i kopanie ziemniaków, a jak
wygląda ta praca dzisiaj. Zaprezentował dzieciom także
narzędzie dawniej pracy rolnika - kopaczkę lub popularnie
mówiąc haczkę do kopania ziemniaków.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali kolorowe emblematy
- identyfikatory z hasłem ,,Święto Pieczonego Ziemniaka”, a
następnie rozeszli się do swoich sal, gdzie czekały na nich
kolejne atrakcje. Uczniowie wykonali z pomocą swoich rodziców
ziemniaczane ludziki, które ozdobiły korytarz naszej szkoły,
wycinali ziemniaczane pieczątki i kroili warzywa do przepysznej
sałatki. Po degustacji potraw wszyscy zebrali się ponownie w sali
gimnastycznej, gdzie odbyła się dalsza część imprezy –
„ziemniaczane” zawody sportowe. Przeprowadzono szereg
konkurencji, tj. sadzenie ziemniaków, zbieranie ziemniaków na
czas, rzut ziemniakiem do koszyka, obieranie ziemniaków na
czas, obieranie ziemniaka dla najdłuższej obierki oraz mini-test.
W zawodach wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również ich
rodzice, którzy otrzymali zasłużone nagrody. Podczas zabawy
wszystkim uczestnikom dopisywał wspaniały humor, a śmiechu i
radości na sali nie brakowało
Wychowawca klasy III Teresa Hnat

przełajowych. Dystans, który mieli do przebiegnięcia to 8 x 800m.
W zawodach w Starym Oleśnie wystartowało 67 drużyn ze
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
całej Opolszczyzny. Namysłowskie drużyny zdobyły czołowe
miejsca. W kategorii szkół podstawowych, chłopcy za Szkoły
Podstawowej nr 4 w Namysłowie zajęli 1 miejsce, a tuż obok nich
na podium stanęli biegacze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Namysłowie, który zdobyli 2. miejsce w swej kategorii.
Namysłów reprezentowany był także przez Zespół Szkół
Rolniczych w Namysłowie. Drużyna chłopców z namysłowskiego
„Rolnika” zajęła pierwsze miejsce.

Zwycięska drużyna
SP nr 4
w Namysłowie
źródło:
www.sp4namyslow.psis.edu.pl

Srebrni medaliści
ze SP nr 3
w Namysłowie
źródło:
www.sp3namyslow.pl

JG

BRĄZOWA „DWÓJKA”
IV Turniej Orlika to bez wątpienia największy turniej dla
dzieci i młodzieży w naszym kraju. W tym roku w
rozgrywkach eliminacyjnych na 1390 Orlikach w Polsce
wzięło udział ponad 174 tys. zawodników, tworzących 18 tys.
drużyn. Udział w imprezie wzięli również uczniowie
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Namysłowie.
16 września br. pod opieką nauczyciela - Sebastiana
Koniecznego namysłowscy gimnazjaliści przystąpili do eliminacji
gminnych, które odbyły się na „Orliku” przy ul. Kolejowej 1 w
Namysłowie. Tego dnia nie mieli sobie równych i wygrali
wszystkie mecze, pokonując drużyny z: Gimnazjum nr 1 w
Namysłowie, Gimnazjum w Wilkowie i reprezentację „Orlika”.
Kolejnym sprawdzianem umiejętności piłkarskich były eliminacje
na szczeblu wojewódzkim, które odbyły się 20 września br. na
„Orliku” w Bąkowicach. Tego dnia drużynie z Gimnazjum nr 2 w
Namysłowie również nie dane było zaznać goryczy porażki,
notując dwa zwycięstwa i jeden remis. Tym razem wyższość
„Dwójki” musiały uznać drużyny z Pokoju, Mąkoszyc i Byczyny.
Siedmioma punktami wywalczyli sobie awans do finału
wojewódzkiego. Czas na przygotowania i treningi był bardzo
krótki, gdyż finał odbył się już 30 września br. Tego dnia na
Stadionie Miejskim w Kietrzu zaprezentowało się 8 drużyn
dziewcząt i 16 drużyn chłopców. Wśród nich znaleźli się
zawodnicy „Dwójki Namysłów”. Chłopcy zostali przydzieleni do
grupy, w której zagrali z przedstawicielami Gimnazjów:
Zawadzkie, Jełowa i Głogówek. Przed pierwszym gwizdkiem,
wśród namysłowskich zawodników było troszkę niepewności i
obaw, jednak już w pierwszej rozgrywce wygrali z drużyną z
Zawadzkiem. Drugie spotkanie chłopcy zagrali już nieco
odważniej i pokonali swoich rówieśników z Jełowej wynikiem 4:1.
Przed trzecią rozgrywką wiadome już było, że awans do meczu
półfinałowego zapewni zdobycie zaledwie jednego punktu.
Chłopcy swój plan wykonali z nawiązką, zdobywając kolejne 3
punkty i pokonując drużynę z Głogówka wynikiem 4:2.

NAMYSŁOWSCY SPORTOWCY
W FINALE WOJEWÓDZKIM
BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
17 października br. w Starym Oleśnie odbył się finał
wojewódzki sztafetowych biegów przełajowych „Stare
Olesno 2013”.
Uczniowie z całej Opolszczyzny już po raz piąty rywalizowali
o mistrzostwo Opolszczyzny w sztafetowych biegach
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48 kg - I miejsce - Kacper Bieleń;
Grupa „Młodzików”:
53 kg - VII miejsce - Dawid Sobolewski,
66 kg - IV miejsce - Kamil Baj,
86 kg - I miejsce -Jakub Baj.

W meczu półfinałowym z drużyną „Siódemka OpoleChabry” zawodnicy z Opola szybko zdobyli pierwszego gola,
kontrolując jednocześnie dalszy przebieg gry. Po przerwie
zdobyli kolejne bramki i marzenia o finale prysły jak bańka
mydlana. Namysłowscy zawodnicy zeszli z boiska ze
spuszczonymi głowami i wynikiem 0:3. Jednak prawdziwy
charakter u sportowców można zaobserwować po tym, jak radzą
sobie z porażką, bowiem do rozegrania pozostała jeszcze jedna
bitwa - o III miejsce. Tym razem przeciwnik był już im znany z
wcześniejszej rywalizacji grupowej – była to drużyna z Jełowej.
Mimo zwycięstwa w poprzednim etapie turnieju, chłopcy nie
lekceważyli rywala. Po ostatnim gwizdku sędziego, w protokole
meczowym widniał wynik 6:2 dla namysłowskiej „Dwójki”. Tym
fantastycznym występem zapewnili sobie miejsce na podium tuż
za drużynami z Nysy i Opola. Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy dyplom. Za miejsce na podium, chłopcy zostali
udekorowani medalami i pucharem. Szkoda, że nie udało się
powtórzyć sukcesu sprzed dwóch lat, ale Gimnazjum nr 2 po raz
kolejny znalazło się w czołówce drużyn z województwa
opolskiego. Miejmy nadzieję, że już za rok, kolejni reprezentanci
namysłowskiej „Dwójki” powalczą o sukces na arenie krajowej.

Drużynowo LUKS "Orły" uplasował się na III miejscu. Trenerem
naszych małych zapaśników jest były zapaśnik, a obecnie trener
- Dariusz Stępień.
LKS „Orzeł” Namysłów

„NAMYSŁOWSKA JESIEŃ 2013"

W IV Turniej Orlika Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Namysłowie reprezentowali:
1. Dominik Adrian,
2. Jakub Makuch,
3. Bartosz Pisuła,
4. Miłosz Burnecki,
5. Nikodem Górski,
6. Karol Raduchowski,
7. Dominik Szopa,
8. Szymon Krzesiński,
9. Przemysław Wołczański.
Opiekunem drużyny był Sebastian Konieczny.
Paweł Herian

NAMYSŁOWSKIE „ORŁY”
WYWALCZYŁY III MIEJSCE
26 października br. młodzi zapaśnicy Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orły" uczestniczyli w
M i ę d z y n a r o d o w y m Tu r n i e j u Z a p a ś n i c z y m i m . M .
Gierasimowicza we Wrocławiu.
W turnieju wzięło udział 120 zawodników z Polski oraz liczna
reprezentacja z Czech. Nasi mali zawodnicy zagrzewani do
sportowej walki przez swoich rodziców zaprezentowali się
bardzo dobrze. W poszczególnych kategoriach wagowych zajęli
następujące miejsca:
Grupa „Dzieci”:
29 kg - I miejsce - Julian Lejczak,
35 kg - I miejsce- Mateusz Buczkowski,
36 kg - I miejsce - Sebastian Stępień,
36 kg - III miejsce - Oskar Gradzik,

Sprzedam gołębie pocztowe
Cena do uzgodnienia
Kontakt: 530 401 813
11

ogłoszenie płatne

W dniach 9-10 listopada br. w hali LKS „Orzeł”
Namysłów odbył się III Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
– „Namysłowska Jesień 2013”.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z klubów: LKS
Mazowsze „Teresin”, LKS „Ceramik” Krotoszyn, AKS Białogard,
LKS „Fenix” Stargard Szczeciński, KS „Lotnik” Wrocław, LKS
„Dąb” Brzeźnica, LSC „Luckenwalde”, UKS „Technik” Świdwin i
LKS „Orzeł” Namysłów.
W klasyfikacji drużynowej nasz klub z dorobkiem 90 pkt.
zajął I miejsce, wyprzedzając LKS Mazowsze „Teresin” (37 pkt.)
oraz LSC Luckenwalde (24 pkt).
Złote medale dla LKS „Orzeł” Namysłów zdobyli: Mateusz
Buczkowski, Jakub Makuch, Julian Lejczak, Ewelina Ciunek,
Alicja Czyżowicz, Rafał Czyżowicz, Dawid Czyżowicz.
Srebrni medaliści to: Szymon Makuch, Robert Zubyk i Mateusz
Malicki.
Brązowe medale wywalczyli: Wiktor Bender, Patryk
Bratosiewicz, Oskar Gradzik, Kacper Bieleń, Kamil Baj, Paweł
Malicki, Jakub Baj.
Trenerem namysłowskich „Orłów” jest Krzysztof Pawlak.
LKS „Orzeł” Namysłów
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ZAKOŃCZONO REMONT
KOŚCIOŁA W KOWALOWICACH

PAMIĄTKA Z NAMYSŁOWA
W punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
(od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00) można
otrzymać odcisk następującego stempla:

10 września br. zakończono roboty budowlane
prowadzone w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Kowalowicach.
fot. Jakub Turoń

Również w Izbie
Regionalnej przy ul. Szkolnej 2
w Namysłowie, od wtorku do
soboty w godz. od 9:00 do
17:00 oraz w niedziele w godz.
od 11:00 do 16:00, stosuje się
odcisk następującego
stempla:
JG

INFORMACJA
Zakres robót, rozpoczętych w ubiegłym roku, objął
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych
od strony zachodniej i północnej kościoła. Roboty wykonała
firma Usługi Remontowo – Budowlane Marek Jasinowski z
Kowalowic. Całkowita wartość wykonanych prac to ok. 40 tys.
zł. Na potrzebę przeprowadzenia remontu zwrócił uwagę Ksiądz
Proboszcz Janusz Szetelnicki. Duży udział w realizacji
przedsięwzięcia miała Radna Rady Miejskiej w Namysłowie –
Irena Klucowicz oraz Sołtys – Zbigniew Ogonowski. –
Szczególne podziękowania za pomoc finansową na remont
kościoła składam Gminie Namysłów, Starostwu Powiatowemu w
Namysłowie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie –
dodał Sołtys Kowalowic – Zbigniew Ogonowski.
JG

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został
wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Gminy Namysłów przeznaczonej do najmu.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !
2 4 p a ź d z i e r n i k a b r.
podczas przeglądu stanu
dróg gminnych przez
Burmistrza Namysłowa –
Krzysztofa Kuchczyńskiego,
Zastępcę Burmistrza
Namysłowa – Andrzeja Gallę,
Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Namysłowie – Tadeusza
Bagińskiego oraz pracownika
tego wydziału – Henryka
Miarkę, na drodze powiatowej
w Minkowskiem zauważono błąkającego się w lesie, młodego
psa. Burmistrz, chcąc pomóc zwierzęciu zabrał go do domu, a
informację o znalezieniu psa wraz z danymi do kontaktu zostawił
w sklepie w Minkowskiem.
Właścicielka psa zgłosiła się już po kilku godzinach. Okazało
się, że zaginione zwierzę to suczka – Elza, rasy Jagd Terier.
Dzięki właściwej reakcji udało się pomóc właścicielce w
odnalezieniu psa.
Niniejszym apelujemy, by nie pozostawać obojętnym w
podobnych sytuacjach i okazywać obywatelskie zainteresowanie
wobec wszystkich żywych istot. Czasem, dzięki prostym
czynnościom można pomóc w ocaleniu naszych pupili.
JG
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2008r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ).

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Namysłów wraz prognozą
oddziaływania na środowisko

Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o.
ul. S. Dubois 5, 46-100 Namysłów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr
X/79/09 z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XII/109/07 z
dnia 4 października 2007 r., uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie
Nr XXV/248/09 z dnia 5 lutego 2009 r., uchwałą Rady Miejskiej w
Namysłowie Nr XII/141/12 z dnia 1 marca 2012 r. zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie Gminy Namysłów obejmującej obszar wsi: Kamienna,
Ligotka, Łączany, Nowe Smarchowice, Smarchowice Małe,
Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu
użytkowego położonego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w
Namysłowie o powierzchni użytkowej 38,68 m2.
Przedmiotowy lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności
handlowo-usługowej. Lokal wolny jest od obciążeń. Koszt remontu i
adaptacji lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem ponosi najemca, bez
możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu garażu.
Cena wywoławcza stawki czynszowej netto za 1m2 powierzchni użytkowej
wynosi 15,00 zł,
wysokość postąpienia –1,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2013r. o godz. 9.30
w siedzibie Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. ul. S.
Dubois 5 w Namysłowie, pokój nr 1A.
Termin zawarcia umowy: styczeń 2014 r.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 2 grudnia 2013 r. do
2 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul.
Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, w godz.: poniedziałek od
9:00 do 15:30, wtorek – piątek od 9:00 do 14:30.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) na rachunek
bankowy „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000
0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w terminie do dnia 26
listopada 2013r. (decyduje data uznania rachunku bankowego „ZAN” Sp. z
o.o.)
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się oferenta, który
wygrał przetarg od podpisania umowy najmu. Pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej
przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
usytuowanej w Zakładzie Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. w
Namysłowie, Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz prasie lokalnej.
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Bliższych informacji udziela pracownik „ZAN” Sp. z o.o. - Krzysztof Stanuch,
tel. 77 410 72 75 w godz. 7.00 - 8.00 lub 14.00 -15.00.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois
3, w Dużej Sali Narad, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława
Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2014 r.
Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, zgodnie z
art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży położonych
w miejscowościach: Łączany (działka nr 162),
Brzozowiec (działka nr 62)
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul.
Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
przetargu, obejmujące następujące działki:
1) numer 162, położoną w miejscowości Łączany, k. m. 1, o
powierzchni 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00058018/0, przeznaczoną w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod użytki rolne,
2) numer 62, położoną w miejscowości Brzozowiec, k. m. 2,
o powierzchni 0,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku
Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00082327/6, przeznaczoną w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod użytki rolne.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom
wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie
określonym w ustawie, tj. do dnia 27 grudnia 2013 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w
związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w
związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie
planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany
planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z
niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu
miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą
oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać na piśmie do
Burmistrza Namysłowa, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 stycznia 2014 r. Ponadto uwagi i wnioski mogą
być wnoszone ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres mpzp@namyslow.eu, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

LISTOPAD 2013
OBCHODY 700. ROCZNICY
UTWORZENIA KSIĘSTWA
NAMYSŁOWSKIEGO

OGŁOSZENIE
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.
651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 487/VI/12 Burmistrza
Namysłowa z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości,

Od 10 do 13 października br. w Namysłowie trwały
obchody 700. rocznicy utworzenia księstwa
namysłowskiego. W tych dniach w Namysłowskim Ośrodku
Kultury odbyła konferencja naukowa, a w ramach obchodów
nie zabrakło także zajęć dla najmłodszych. Uczniowie i
podopieczni gminnych placówek oświatowych uczestniczyli
w warsztatach archeologicznych w namysłowskiej Izbie
Regionalnej, a w sobotnie popołudnie na namysłowskim
rynku odbył się pokaz średniowiecznych walk rycerzy, w
których role wcielili się członkowie wrocławskiego
stowarzyszenia „Hegemon”.
10 października br. rozpoczęła się konferencja "Namysłów i
Ziemia Namysłowska w dziejach Śląska i Polski", w której
uczestniczyło ponad czterdziestu naukowców z całego kraju,
m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej,
Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Konferencję otworzył Dyrektor Namysłowskiego
Ośrodka Kultury w Namysłowie - Adam Zając, a następnie
wszystkich obecnych serdecznie przywitał Burmistrz Namysłowa
- Krzysztof Kuchczyński, który nie krył w swych słowach dumy i
zadowolenia z realizowanego w Namysłowie przedsięwzięcia
naukowego.
Głównym pomysłodawcą i inicjatorem imprezy był
pracownik NOK – dr Bartłomiej Stawiarski - Podczas
przeglądania Kroniki Namysłowa znalazłem informacje, z których
wynikało, że zbliża się ta okrągła rocznica utworzenia księstwa
namysłowskiego. Od początku przyświecał mi pomysł, żeby
podzielić obchody na dwie części, tj. naukową, będąca okazją do
zdobycia dodatkowej wiedzy na temat historii Namysłowa oraz na
zajęcia, z których będą mogli skorzystać także najmłodsi. Jeśli
chodzi o konferencję, to na początku miało uczestniczyć w niej
piętnaście, może dwudzieścia osób, jednak ilość zgłoszeń
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania - zgłosiło się ponad 50
osób. Wygląda na to, że wielu ludzi w Polsce ma dużo do
powiedzenia na temat Namysłowa, tylko do tej pory nie mieli do
tego okazji. Na konferencję przyjechały osoby z różnych części
P o l s k i , n p . K i e l c , B y d g o s z c z y, K r a k o w a . O w o c e m
przedsięwzięcia ma być publikacja, będąca zbiorem materiałów
prezentowanych podczas konferencji – informuje Bartłomiej
Stawiarski.
>>>

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Głuszyna, obejmującej działkę nr 716/6 k. m. 2,
obszaru 0,5383 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer OP1U/00080641/9.
Działka jest niezabudowana, o rozłogu zbliżonym do prostokąta o
lokalizacji narożnej, bez dostępu do drogi publicznej. Na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona
jest symbolem Rp – tereny użytków rolnych.
Cena wywoławcza - 15 772,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złotych 00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto – zawiera podatek
VAT.
Wadium wynosi 1 577,20 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r.
o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek B, pokój nr 28.
Przetarg na działkę, ze względu na brak dostępu do drogi
publicznej, jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,
tj. działek nr: 715 (księga wieczysta nr OP1U/00015729/4), 716/1
(OP1U/00028499/6), 716/4 (OP1U/00072770/3), 716/5
(OP1U/00080641/9) i 717/4 (OP1U/00029027/4).
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 13
grudnia 2013 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w
N a m y s ł o w i e n r 7 8 8 8 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 2 4 2 0 0 0 0 0 0 5
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium
przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży,
płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 4190 377 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Podczas konferencji poruszony
został m.in. wątek badań
archeologiczno-architektonicznych,
prowadzonych w Namysłowie w 2011 r. Z
referatów dr. Andrzeja Legendziewicza
czy Eryka Wodejki łatwo było
wywnioskować, jak duże znacznie mają
prace archeologiczne prowadzone przy
okazji różnych inwestycji. Na przykład
przebudowy dróg w centrum
Namysłowa, remont ratusza, bramy
Krakowskiej czy bramy Wrocławskiej
były niepowtarzalną okazją
przeprowadzenia badań
archeologicznych na tak szeroką skalę.
Na terenie wykopalisk zostało odkrytych
wiele cennych reliktów, wzbogacających
i uzupełniających wiedzę na temat
architektury dawnego Namysłowa.
1 0 i 11 p a ź d z i e r n i k a b r. , w
namysłowskiej Izbie Regionalnej trwały
warsztaty archeologiczno - edukacyjne
dla uczniów i podopiecznych gminnych
placówek oświatowych, podczas których
archeolodzy opowiadali o życiu rolników
sprzed prawie 7 tysięcy lat oraz prezentowali narzędzia rolnicze z
tego okresu, np. krzemienie czy poroże łosia. - Chciałem, by także
najmłodsi mieszkańcy namysłowskiej ziemi mogli skorzystać z tej
okoliczności. Stąd pomysł na zorganizowanie warsztatów
archeologicznych - dodaje Bartłomiej Stawiarski.
W sobotę, 12 października br. na namysłowskim rynku odbył się
pokaz walk rycerzy z przełomu XV i XVI wieku, zaprezentowany
przez członków stowarzyszenia „Hegemon” z Wrocławia.
>>>

Pokaz średniowiecznych walk rycerskich, fot. R.Szołdra

POMÓŻMY W SPEŁNIENIU MARZEŃ !
Włączmy się do wspólnej akcji i pomóżmy
Namysłowianinowi spełnić Jego marzenia i reprezentować
nasze miasto w Dubaju!
Namysłowianin – Marek Wiśniewski ma szansę na udział w
wyścigu Mission Possible w Dubaju, który odbędzie się w 2015 r.
Marek Wiśniewski jest niepełnosprawny od 1991 r., kiedy to uległ
wypadkowi jadąc motocyklem we mgle. Od tego czasu porusza
się na wózku inwalidzkim. Namysłowianin nie dał jednak za
wygraną, niepełnosprawność nie przeszkodziła mu w spełnianiu
marzeń i osiąganiu wyznaczonych celów. Przystosował
samochód do swoich potrzeb – jak sam podkreślił – po to, by
znaleźć pracę. W 2001 roku po raz pierwszy wystartował w
wyścigu samochodowym. Od tego czasu zdobył liczne, znaczące
tytuły w wyścigach samochodowych, niejednokrotnie
wygrywając z w pełni zdrowymi zawodnikami. Teraz ma szansę
na udział w prestiżowym wyścigu Mission Possible w Dubaju w
2015 r., podczas którego po raz pierwszy wystartują kierowcy
niepełnosprawni. Marek Wiśniewski, jako jedyny Polak został
zaproszony przez Rene Kuschal z Austriii do udziału w Jego
załodze kierowców niepełnosprawnych. Markowi
Wiśniewskiemu udało się przejść przez testy eliminacyjne w
Belgii, a teraz Jego udział w wyścigu uzależniony jest od zebrania
pokaźnej sumy pieniężnej – ponad 20 tys. euro, która
przeznaczona ma być na przystosowanie i transport samochodu
oraz inne wydatki związane z udziałem w zawodach.
Każdy, kto może wspomóc finansowo Marka Wiśniewskiego
może dokonywać wpłat na Jego konto bankowe w mBanku o nr.:
88 1140 2004 0000 3602 7439 9554 z dopiskiem „Dubaj”.
- To bardzo ważne, by w tytule przelewu wpisać słowo
„Dubaj”. Gdyby nie udało mi się wystartować w wyścigu,
wszystkie wpłaty chcę zwrócić darczyńcom – informuje
Marek Wiśniewski.
JG
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Biegacze NKB „Zryw” Namysłów

źródło: Marek Wiśniewski
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namysłowskiego). 12 października br., z
inicjatywy namysłowskiego filatelisty –
Tadeusza Wincewicza, zorganizowano
„pocztę pieszą" z Oleśnicy do Namysłowa,
podczas której przeniesiono 175 listów
poleconych oraz 370 listów i kartek
zwykłych z Urzędu Pocztowego w
Oleśnicy do Urzędu Pocztowego w
Namysłowie. Wzięło w niej udział sześciu
biegaczy z Namysłowskiego Klubu
Biegacza "Zryw", tj. Mariusz Boduch,
Jerzy Fitoł, Dariusz Florczak, Piotr
Florczak, Piotr Hurman, Artur Musiał.
Trasę wędrówki księcia Konrada I
biegacze pokonali w ok. 2,5 godz.

Obchody 700. Rocznicy utworzenia
księstwa namysłowskiego zrealizowano
we współpracy z Wrocławskim
Towarzystwem Miłośników Historii, a
sfinansowano z grantu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Do realizacji
włączyli się pracownicy NOK, a także
liczni mieszkańcy Namysłowa: filateliści,
sportowcy czy naukowcy, a także inni.
Fotograf – Krzysztof Norbert Wolf
udostępnił panoramę do logo konferencji,
a fotorelację z obchodów wykonał fotograf
- Roman Szołdra.
JG

reklama płatna

Specjalnie na tę okoliczność, na zlecenie
Wydawnictwa „NAMISLAVIA”, wydany
został przez Pocztę Polską
niskonakładowy znaczek
personalizowany, związany z rocznicą
utworzenia księstwa namysłowskiego. W
dniu 10 października br. namysłowska
poczta używała
datownika
okolicznościowego z nazwą konferencji w
legendzie i rysunkiem pieczęci Konrada I,
a na listach poleconych nadanych na
stoisku pocztowym naklejana była
nalepka polecenia ze specjalnym
nadrukiem prezentującym księcia
Konrada I (księcia oleśnickiego i

